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Tichý Kostelec
Město Kostelec nad Orlicí, leží nad

břehy Divoké Orlice, která tvoří
malebné údolí s loukami a vysokou
Lipovou strání, která je v součas-
nosti spíše buková, modřínová,
borová a jedlová.

Toto pěkné přírodní okolí umož-
ňuje občanům města trávit krušné
chvíle nucené karantény alespoň
trochu příjemně. Na svých kaž-
dodenních vycházkách se psem
potkávám již od vidění známé tváře
spoluobčanů a jejich pejsků. Musím
říci, že psů i lidí na vycházkách za
poslední rok značně přibylo. Cílem
procházek jsou i nedaleké městské
lesy, kde vůně borovic prospívá
našemu zdraví a v boji proti kovidu.

Čilý ruch zaznamenávám v dříve
dosti opuštěné a zčásti zpustlé
zahrádkářské kolonii za tratí, která
vznikla v 80. letech. Původní nad-
šení prvních zahrádkářů opadlo,
když jejich vypěstovanou úrodu
sklízeli jiní. Na údržbě se podepsal
i zvyšující se věk nájemců. A tak
mnohé zahrádky ležely léta ladem.

V posledních letech a zvláště od
loňského roku je zájem o pronájem
značný. Současní uživatelé však
nemají za cíl vypěstovat co nejvíce
ovoce a zeleniny, ale užívat si poby-
tu venku. Náletové dřeviny, staré
neudržované ovocné stromy tak
jdou k zemi. Po divokých křovinách
je nutné odstranit i kupu různého
odpadu, který se za léta nelegálního
užívání na pozemcích nakupil. Díky
kovidu se malá část Kostelce opět
stane udržovaným místem, kde
budou moci lidé trávit společné
chvíle odpočinku a pohody. 

V současnosti je město klidné
a ospalé. Na náměstí se pohybuje
pár nakupujících, vice živo je kolem
„penáče“. Ani radnice nevyvíjí vel-
kou iniciativu, a tak čas plyne poma-
lu a klidně z jednoho ročního období
do druhého.

A my plyneme s ním, jako vody
naší Orlice.

Věra ŽIŽKOVÁ

��� Slovo předsedkyně
KhKV KSČM

Jan Dawidko

PETRKLÍČE

Na loukách
rozkvetly první petrklíče,
poslové jara.

Nastal čas pletení 
pomlázek,

čas velikonočních svátků,
koled a lidových písniček.

Někoho asi zklamu, ale v současné době
však nepovažuji toto téma za zcela prioritní.
Dostalo se na pořad Sněmovny v nevhod-
nou dobu. Nehraje v tom žádnou roli to, že
většina výrobních zaměstnanců dlouhá léta
pět týdnů dovolené má. Ano, vnímám potře-
bu narovnat podmínky pro všechny stejné,
i to že tu kratší dovolenou mají především
zaměstnanci malých firem a ve veřejných
službách. 

Velká část těchto zaměstnanců se s krátký-
mi přestávkami už rok potýká se zákazy
a restrikcemi této vlády, která svými nes-
myslnými omezeními brání těmto lidem ve
výkonu povolání. Nejsou to podnikatelé, jak

se mnohdy uvádí, ale obyčejní lidé, pro-
davačky, servírky, pokojské, kadeřnice...
Ano, pro tyto lidi by měla KSČM udělat, co je
v jejích silách a možnostech. Tito lidé v tuto
chvíli chtějí jediné: jít do práce, vykonávat
svoje povolání a normálně žít. (Snahu
o uvolnění malých obchodů a služeb
z restrikcí, kterou navrhla KSČM, se však
nepodařilo prosadit. Pozn. red.) Věřte, že
v současnosti je dovolená vůbec nezajímá,
nemají kam jet, ani jak dovolenou aktivně
prožít. Nucené dovolené mají plné zuby.
Délka dovolené v tomto covidovém období
opravdu nehraje žádnou roli.

Z dlouhodobého hlediska naprosto souhlasím. Delší dovolená je nezbytná pro rege-
neraci zaměstnanců, zejména fyzicky těžce pracujících – ve dvanáctkách a ve třech
směnách a různých turnusech. Zaměstnanci odpracují nejvíce hodin v Evropě. Jsou
pak častěji nemocní a musí si pro kratší nemoc vybírat dovolenou. Návrh KSČM na
úpravu Zákoníku práce na sjednocení délky dovolené pro všechny je v současnosti
ve Sněmovně. Jako dělník, komunista i odborář mohu s návrhem jen souhlasit.

DOVOLENÁ V DOBĚ S KOVIDEM

Pokračování na str. 2 �

Těšíme se na jaro FOTO – Táňa ŠORMOVÁ



Na II. sjezdu KSČ zvolili delegáti za
předsedu ÚV KSČ poslance Josefa
Hakena. Pocházel z Markvartic u Jičína. 

Pátý sjezd KSČ v roce 1929 znamenal
rozchod se skupinou kolem poslance a ta-
jemníka Jílka. Sjezdu se zúčastnil Antonín
Toman (1900–1974) z Nového Bydžova,
Gusta Knittlová (1898–1972) z Hradce
Králové, Bedřich Voda-Pexa (1900–1953)
z Týniště nad Orlicí, mládežník Jaroslav
Karel (1902–1986) z Nové Paky a další. V
historii se mluví o nové taktice: „od opor-
tunistické pasivity k bolševické aktivitě“.
Čas ukázal, že KSČ se dobře připravila
na období velké hospodářské krize, kdy
milion lidí byl bez práce.

Musím se usmívat nad slovy jednoho
komentátora celostátního deníku, který
nedávno napsal: …že komunisté se od
hospodářské krize řídili heslem „čím hůř,
tím lépe“. Dodejme: „jak pro koho!"

Díky aktivitě KSČ se podařilo překle-
nout 30. léta s hlubokou hospodářskou
krizí. Trvale se zapsal do historie duše
stávky doudlebských textiláků již vzpo-
mínaný Adolf Syrůček (1887–1941
� Mauthausen). Stávka vyvolala solida-
ritu v celé republice.

Léta druhé poloviny 30. let a léta vá-
lečná jsou spojena s hrdinstvím komu-
nistů. Jednoznačně podporovali válečné
půjčky a posléze vytvořili silnou podzem-
ní armádu. Tvrdě zaplatili. Připomeňme
Anežku Malou ze Smiřic (1910–1942
� Berlín-Plötzensee), Hrdiny ČSSR
Vendelína Opatrného z Týniště n. O.
(1908–1944 �� Dukla). Nelze zapome-
nout na prof. Jiřího Purkyně z Hradce
Králové (1898–1942 � Mnichov) a jeho
ilegální noviny Čin. Za novou, spra-
vedlivou republiku položilo život ve vá-
lečných letech 25 000 členů KSČ. Stojí
za zaznamenání výrok jedné ministryně
(bývalé členky KSČ) „v letech protek-
torátu se lidem nic nedělo“. Stejně o vá-
lečné selánce hovoří dnes i jiná minis-
tryně.

Od 12. května 1945 začala znovu
vycházet Pochodeň. Ve volbách v květ-
nu 1946 volilo KSČ v královéhradeckém
volebním kraji 35,7 %. Na sjezdu závod-

ních rad 22. 2. 1948 v Praze vedl dele-
gaci komunista Jan Krátký (1889–1974)
ze ZVÚ Hradec Králové. I když se
o Únoru 1948 dovídáme ledacos, šlo
o ústavní předání moci, které stvrdil
i prezident republiky dr. E. Beneš.

Doba vládnutí KSČ
Není jednoduché překlenout léta

1948–1989. Nechme hovořit fakta, jak
hospodařila republika pod vedením KSČ
a Národní fronty:

� ČSSR v roce 1989 měla 85 miliard
Kčs finančních rezerv (dnes můžeme
hovořit o násobcích);

� rezervu 107 tun měnového zlata
(hanebně vyměněno za německé dlu-
hopisy, autoři „prodeje“ jsou v zahraničí);

� minimálně zadlužené občany;
� hrubý zahraniční dluh na občana

500 USD (dnes nejméně 10 000 USD);
� pojem bezdomovec nikdo neznal

(dnes asi 70 000 bezprizorných mužů,
žen i dětí!); 

� v 70. letech se stavělo ročně 120
tisíc bytů, v 80. letech „jen“ 80 tisíc.

Jaroslav ŠTRAIT,
spisovatel a historik,

bývalý poslanec ČNR a PS PČR

Trochu mě zaráží vzdálení se
většiny zástupců lidu v parlamentu od
reality a skutečných potřeb občanů.
Osobně vnímám potřeby občanů v co
nejrychlejším naočkování populace kva-
litní, bezpečnou vakcínou, jak o tom
hovoří Kateřina Konečná i Zdeněk On-
dráček. Pro mnohé komunisty je vcelku
zásadní, abychom si mohli vakcínu
vybrat. Důvěřujeme především Sputniku V
a podstatná část občanů čeká pouze na
tuto vakcínu. Vláda však v tomto směru
naprosto selhává, všechna opatření jsou
zcela neúčinná. 

Jsem kritikem policejních restrikcí, vyhlá-
šených na území celého státu, a považuji
celou záležitost omezení svobod občanů
za hranou Ústavy ČR. Toto nasazení
Policie ČR a Armády ČR v takovém mě-
řítku znamená vyhození desítek miliard
korun v době, kdy jsou potřeba peníze ve
zdravotnictví a za obrovský hazard s bu-
doucí ekonomickou prosperitou tohoto
státu. Po všech nenaplněných slibech
A. Babiše vůči KSČM a pod současnými
restrikcemi myslím, že již nelze pokračovat
v toleranci menšinové vlády. Naopak by
mělo být vyvoláno hlasování o nedůvěře.
Nemyslím, že lze stát více destabilizovat.
Úřednická vláda by mohla být i na krátkou
dobu do voleb přínosem.

Milí čtenáři Krajánku, sám jsem si ve
dvou týdnech prošel Covidem, není to
sranda, opravdu se člověku zdá o všech
čertech. Jediné, co se dá zvládnout, je
trocha přemýšlení a bilancování. Snad to
bude ku prospěchu. 

Přeji vám mnoho zdraví!
Petr TYPLT, předseda OV KSČM

Jičín a kandidát do PS
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Ohlédnutí druhé za historií KSČ - KSČM
70 + 30 = 100

DOVOLENÁ V DOBĚ
S KOVIDEM

Dalších 68 let hledání, hrdinství a odpovědnosti za celý stát. Jen obtížně se
hledá společný jmenovatel. První polovina 20. let XX. století znamenala
vytváření jednotné fronty pracujících. V čele krajské organizace stáli Bohumil
Nikodým a senátor František Hlávka (1856–1946). KSČ získávala vliv mezi děl-
níky, ženami, mládeží a v tělovýchově. V roce 1923 v prvních obecních volbách
nejlépe uspěla KSČ v Hořicích v P., Kostelci n. O., Svobodných Dvorech
u Hradce Králové a na dalších místech. Je však potřeba objektivně konstatovat,
že vliv KSČ na Pardubicku byl větší. Vytvořil se tzv. „rudý pás“ kolem Pardubic.

Členky Českého svazu bojovníků za svobodu a Levicového klubu žen, Marta Kolesová a Emilka
Filipiová, položily 7. března květy k pomníku prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka
v Hradci Králové. Na pylonu byl umístěn obrázek i jeho syna Jana Masaryka, jenž zemřel 10.
března 1948. Váží si TGM pro založení samostatného Československa.                   FOTO: Krajánek

�



Zastupitelé přijmali závěrečné úpravy loň-
ského rozpočtu a změny v rozpočtu letoš-
ním a aktualizovali rozpočtové výdaje. Si-
tuace s nejistotou vývoje ekonomiky
a spíše chmurnější vyhlídky vedou k opatr-
nosti. 

Diskuse se rozvinula zejména k systé-
mu hospodaření s energiemi. Bude nutné
vyřešit, co bude s opatovickou elektrár-
nou, až jí skončí výjimka pro emise. Bude
topit plynem? Zde chce kraj postupovat
v souladu s Pardubickým krajem. Školství
čekají neustálé investice do oprav budov
středních škol. Děti se mohou těšit na X.
zimní olympiádu dětí a mládeže, která se
má konat ve Špindlerově mlýně. Obce
čekají na finance určené pro místní části,
kterých je v kraji 123, měly by dostat více
peněz, které k nim jdou prostřednictvím
Programu obnovy venkova. Určení
financí pro individuální účel raději navrho-
vatel stáhl. 

V bodě různé se zastupitelé nejvíce vě-
novali zdravotnictví a MUDr. Fink (HDK)
musel nejen vysvětlovat, proč dal očkovat
svoji ženu přednostně (pracuje prý jako
jeho asistentka při očkování v nemocnici
ve Dvoře Králové), ale byl tázán i na stav
zatím zavřené porodnice v trutnovské

nemocnici. Vyjádřil se tak, že možná tam
porodnici nebude nutné držet. S tím
důrazně nesouhlasil Ivan Adamec
(ODS), který na porodnici trvá. Jsou tam
zatím personální potíže. MUDr. Fink

zmínil. že chybějí lékaři, jakoby to kraj
neřešil již nejméně pět let. Hodlá tedy
zlepšit personální situaci, kterou pokazil
minulý náměstek pro zdravotnictví. Až se
krajský zdravotnický holding přeorientuje
z řízení nemocnic na jejich zásobování
a personální otázky, bude situace lepší,
ujistil zastupitele. Hejtman Červíček
potom vysvětil, že kraj bude v krajských
nemocnicích držet všechna oddělení. 

Starosta M. Uchytil (KDU-ČSL) by uví-
tal metodický pokyn pro obce, v nichž se
vyskytla ptačí chřipka.

(vha) 

Je zajímavé, jak
jsou zcela jednos-
tranně podávané
informace a nez-
nalý čtenář je
uváděn v omyl.

V části článku z re-
gionálního tisku
„Dostanou úředníci
přidáno?“ je stáva-
jícímu vedení města přisuzováno, že
může za špatnou personální situaci na
úřadu města Hradec Králové. Ale situace
se začala výrazně zhoršovat za primá-
torování MUDr. Zdeňka Finka (HDK) při-
bližně v letech 2012 až 2014. Tehdy za-
čali lepší a zkušenější úředníci města od-
cházet, hlavně za vyššími platy, a nikdo
situaci nechtěl řešit. Několikrát jsem na
odchody primátora upozorňoval, jednal
jsem o nich s tajemnicí magistrátu, a do-
konce jsem stav kritizoval na jednání zas-
tupitelstva města. Nikdo nejevil zájem
situaci řešit. Nyní je vše připisováno stá-

vajícímu vedení a personálie chtějí řešit
ti, kteří za minulého vedení situaci zhoršili
a svou nečinností zavinili. Paní Mgr.
Pavlína Springerová (HDK) byla členkou
zastupitelstva města a o problému vě-
děla. Proč nebyla aktivní, když v té době
byla HDK u moci a její člen byl primá-
torem města? Kdyby obsazení míst řešili
tenkrát, nedošlo by vše tak daleko, jak je
to dnes.

Také odvolání JUDr. Věry Pourové
(ANO) navrhli a velkým dílem prohlaso-
vali členové stávající opozice v zastupi-
telstvu města (kteří chtějí následně vlád-
nout městu). Že odvolání způsobí kompli-
kace v řízení odboru majetku města
a městských organizací se vědělo. Proto
klub KSČM pomohl zvolit nového ná-
městka Pavla Marka (ANO). 

Že to trvalo tak dlouho, za to nemů-
žeme.

Ing. Lubomír ŠTĚPÁN,
zastupitel města Hradec Králové

a kandidát do PS

„Objektivita“ tisku k hradecké radnici
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V březnu se sešel KV na své jednání
pomocí on-line spojení. Moderní techni-
ka pomáhá stranickému orgánu pracovat
i v době, kdy je značně omezen pohyb
občanů. KV projednal především pří-
pravu volební kampaně, která asi bude
opět probíhat více prostřednictvím
různých médií a plakátů než osobním
kontaktem. Volební štáb bude řídit volby
podle momentální hygienické situace
a možností. Zdeněk Ondráček informoval
o jednání VV ÚV KSČM. Z karanténních
důvodů se nemůže konat sjezd, ani
březnové jednání ÚV. Vše se odkládá na
pozdější dobu. Dění v Poslanecké sně-
movně je též komplikované. Sněmovna se
schází vždy jen v polovičním složení,
někteří poslanci jsou nemocní, nebo
v karanténě, a tak je hlasování složitější.
Opozice se svým obstrukčním jednáním
snaží prodlužovat schvalování potřeb-
ných zákonů.                                     (vž)

��� Jednal KV KSČM

��� Z KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje projednalo v březnu opět sed-
midesítkovou nálož bodů. Vše bylo opravdu dobře připraveno, a tak se
diskuze k desítkám bodů nekonala. Možná i spěch a únava účastníků
vedla ke stručnosti, ale i řízení jednání Ing. Červíčkem bylo pružné.

�� „Poj�me zrušit státnice na vysokých
školách, atestace u lékařů, poj�me zrušit
zkoušky v autoškolách, protože to je
přece zbytečné,“ hodnotil ironicky
poslanec KSČM Zdeněk Ondráček plán
premiéra Andreje Babiše letos místo
maturit přidělit známky studentům podle
průměru.... „Kdybychom poslali děti do
škol, tam, kam patří, tak tomu všemu
můžeme předejít,“ uvedl Ondráček. Návrh
komunistů získal podporu i dalších stran.

�� Ke zdravotnictví – „Chceme, aby
konečně tahle vláda začala něco dělat,
včetně pana ministra, a pokud ne, tak a�
prostě odejdou, a� prostě odejdou a ne-
chají tam někoho jiného, kdo pro tu vládu
bude chtít dělat. Včetně pana ministra,
včetně ředitelky SÚKL a myslím, že to
řekl pan prezident dostatečně jasně,"
uvedl ve Sněmovně komunista.

�� Poslanci se hádali
o Sputnik V: „Lidé
stále umírají, ale vy
budete pořád říkat:
Nedovolíme, nedo-
volíme, radši umřete,”
rozohnil se poslanec
KSČM Zdeněk
Ondráček.

***
��Evropský parlament schválil společný
zdravotnický fond ve výši 5,1 miliardy
eur.“ Program napomůže digitalizaci
zdravotních záznamů. „Program má
potenciál stát se velkým obratem v boji
proti vzácným nemocem, rakovině či ve
spravedlivém přístupu ke zdravotní péči,“
řekla česká stínová zpravodajka návrhu
Kateřina Konečná (KSČM). 

(vha)

���� STŘÍPKY Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY

MUDr. Zdeněk Fink chce vyléčit krajské nemocnice 



Náchod se pravidelně dvakrát do
roka stává celorepublikovým cen-
trem společenského života. To když
se zde koná soutěž Muž roku nebo
Anděl mezi zdravotníky. Nyní by se
mohl proslavit i unikátním architek-
tonickým projektem. 

Prostor po zkrachovalé textilce
Tepna se má proměnit díky projektu
polských architektů, kteří vyhráli u nás
ojedinělou soutěž vypsanou městem
na městskou část budoucnosti s mozai-
kou domů, komunitním centrem, kancelářemi, byty a zelení pro-
pojenou se zámeckým parkem, s parkovacím domem a poto-
kem Radechovkou, znovu tekoucím po povrchu. Počítá se, že
zastavování 2,5 hektarového území potrvá roky, ale začít by se
mohlo do dvou let. 

To dříve proslulé lázně v Bělovsi takové štěstí zatím nemají.
Chátrají už 23 let, poté kdy byly vráceny v restituci. Každý
z mnoha majitelů zatím nasliboval investice v řádech stamilionů,
ale plány zůstaly vždy jen na papíře. Nyní to vzdaly
i Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník, které trosky odkoupily
v roce 2019. Jestli se město nakonec stane majitelem
zbořeniště a zdevastovaného pozemku, se teprve ukáže. Malé
lázně vybudované městem zatím fungují jako místo pro radost
a relaxaci místních i s novými prameny Běla a Jan. Slavnou Idu,
ale zatím ochutnat nelze. 

Město rozkvétá do krásy i díky revitalizaci zámeckého kopce
a občané širokého regionu oceňují také přestavbu náchodské
oblastní nemocnice za více než miliardu. Díky neschopnosti
bývalých vedení kraje to trvalo nepřiměřeně dlouho a hodně se
vše prodražilo. Bohužel, výstavbou monobloku neskončilo
náročné přejíždění mezi dvěma vzdálenými nemocničními areá-

ly. Tak se bude znovu soutěžit, stavět a investovat stamiliony
peněz. Dlouhodobě se nedaří zvrátit ani nedostatek odborného
zdravotnického personálu, způsobený především devastací
systému zdravotnictví vládami ODS a TOP 09 i neschopností
vedení Královéhradeckého kraje v čele s radní pro zdravotnictví
za ČSSD. 

Nácho�ané navíc trpí již více než dvacet let neexistencí obch-
vatu města zatíženého kamionovou dopravou. Výkupy pozem-
ků postupují stále velmi pomalu. KSČM se zasloužila o vznik
Spolku pro obchvat a neúnavně tlačí všechny odpovědné ke
zrychlení tempa tak, aby si občané města mohli konečně od-
dechnout.

Soňa MARKOVÁ, 
předsedkyně OV KSČM v Náchodě 

a kandidátka pro volby do PS PČR za KSČM

Chtěl bych navrhnout takové zákonné
podmínky, aby Česká republika mohla
dosáhnout soběstačnosti v zeměděl-
ských produktech. Zajistit spravedlivé
podmínky pro dotační podporu jak
velkých zemědělských podniků, tak

malých a středních, včetně malých
soukromých hospodářství, na které se
zapomíná.

Zároveň chci podpořit všechny inicia-
tivy, které povedou k dostatečné výstav-
bě státních, obecních nebo družstevních

bytů tak, aby byly dostupné pro všechny
občany, kteří nemají dostatečné příjmy
pro přijetí hypotéky a výstavbu nebo
zakoupení vlastního bydlení. Aby nechy-
běly zejména startovací byty pro mladé.

Filip Toráč, 21 let, Kamenice u Dobrušky
Vyučen v oboru zemědělec

Moje motto: Život je boj, a proto se
nevzdávej a bojuj! 

Život je boj, a proto se nevzdávej a bojuj! 

Náchod – město budoucnosti i starých problémů

Malé lázně Běloves. FOTO – archiv
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Soňa Marková

O pole a krajinu je třeba pečovat, aby pole byla úrodná a krajina pohledná a rozmanitá.



Za své praxe ve veřejné správě jsem
získala dost zkušeností, např. z oblasti fi-
nancování sociálních služeb včetně
investiční výstavby a různých projektů,
zejména pro ústavy sociální péče a do-
movy důchodců. Řešila jsem tvorbu orga-
nizačních řádů a dalších vnitřních před-
pisů v průmyslovém podniku, přípravu za-
dávacích podmínek pro veřejné zakázky,
návrhy obchodních smluv pro veřejnou
sféru, přípravu a realizaci investičních akcí
podle podmínek programového financov-
ání a projektů z evropských fondů ve ve-
řejné sféře, dělala jsem návrhy rozpočtů
a výpočty mzdových limitů, rozbory
hospodaření a čerpání rozpočtu. 

Ve svém zaměstnání jsem si vytvořila
své osobní motto: „Problémy jsou od
toho, aby se řešily, ne aby se na ně
zadělávalo.“ Tímto heslem se chci řídit

i nadále. Pokud bych se do PS dostala,
ráda bych podporovala všechna rozumná
opatření ke zjednodušení a zprůhlednění
našeho, nyní dost šíleného a nepřehled-
ného právního řádu. Jsem také připrave-
na bránit dalšímu okleš�ování zaměstna-
neckých práv v zákoníku práce, chci
podpořit všeobecnou pětitýdenní dovole-
nou. Byla bych ráda, kdyby se půlhodi-
nová přestávka opět vrátila jako součást
placené pracovní doby, jako tomu bylo za
toho „zločinného a zavrženíhodného
režimu“. A rozhodně je třeba bránit naši
národní ekonomiku, naše drobné a střed-
ní podnikatele, upravit působení nad-
národních a zahraničních firem v naší
republice tak, aby nebyl poškozován náš
stát a naše státní kasa.

Věra KUČEROVÁ,
kandidátka do voleb do PS

Je mi 67 let, mám dva syny, jsem devět let vdovou. V roce 2019 jsem se konečně dočkala
vnoučátek – máme dvojčátka Jeníčka a Mařenku. Vystudovala jsem VŠ ekonomického směru
v Moskvě (dokončeno v roce 1977). Potom jsem až do roku 1993 pracovala jako programátor, pod-
nikový kontrolor a referent organizace a techniky řízení v průmyslovém podniku. Před svým
odchodem do důchodu jsem pracovala jako ekonomka v sociální sféře, nejprve na okresním
úřadu, po jeho zrušení na krajském úřadu, poslední léta pak na úřadu práce. Také příležitostně tlu-
močím v ruském jazyce a překládám.

K mým zájmům patří četba, tanec, příroda, celoživotní vzdělávání (virtuální univerzita třetího
věku). A vůbec mým největším koníčkem je historie. Jsem moc ráda, že jsem se na místo mých
studií mohla v září 2018 jako „čerstvá“ důchodkyně opět po 41 letech podívat, setkat se s něk-
terými spolužáky, pokochat se tím, jak se Moskva a její okolí za tu dobu úžasně proměnily (viz foto).

Zpřehlednit právní řád a obědvat v čase pracovní doby
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„Z Osudu rukou vzal jsem svůj los“

Narodil jsem se ve Skuhrově nad Bělou, v Rybníčkách.
Měl jsem pět starších sourozenců a vyrůstal jsem ve
skromných poměrech. Otec i dva bratři pracovali celý život
ve slévárně. Otec byl několik let starostou obce.

Po skuhrovské obecné a solnické měš�anské škole jsem ab-
solvoval Státní učitelský ústav v Hradci Králové, v roce 1940 jsem
jej s vyznamenáním dokončil. Pro nedostatek učitelských míst
jsem do školy nastoupil až v březnu 1942. Bylo to na obecné
škole v Kvasinách. Po dalších učitelských štacích jsem zakotvil
na škole ve Skuhrově nad Bělou, doma, a zde jsem pracoval až

do odchodu do důchodu v roce 1982. Dvacet devět let jsem pra-
coval ve funkci ředitele.

V roce 1946 jsem se oženil s Annou Gutvirtovou a společně
jsme vychovali tři dcery a syna.

Pedagogické práci jsem věnoval mnoho energie a všem učite-
lům jsem se snažil vytvářet příznivé podmínky k jejich vyučovací
a výchovné činnosti. V březnu roku 1967 mi byl udělen titul Vzorný
učitel. Mnoho pozornosti jsem věnoval modernizaci a zlepšování
školního prostředí, v němž jsme pracovali. U školy vyrostla nová
školní jídelna, učebna nad tělocvičnou. Vše svépomocí v akci „Z“,
jak bylo tehdy obvyklé. Bylo upraveno okolí školy a řada dalších
zlepšení. Rád jsem se na všem podílel i manuální prací.

Blízká mně byla oblast kultury. Pracoval jsem ve funkci správce
Osvětové besedy, která měla v obci kulturu na starosti. S ochot-
níky jsem občas hrával divadlo, v paměti mi uvízla postava Jana
Husa v přírodním divadle na hradě Skuhrově. Hlavně jsem se však
věnoval sborovému zpěvu. Od roku 1942 jsem zpíval v Pěveckém
sboru českých učitelů, od roku 1955 až do roku 1992 ve Smí-
šeném sboru českého učitelstva. V Rychnově jsem vedl pěvecký
sbor 40 let. Řadu let jsem vedl skuhrovský pěvecký kroužek.
V důchodu jsem se věnoval chovatelské činnosti, po 30 let jsem
byl předsedou samosprávy postavených řadových domků. 

Žil jsem ve spořádaném manželství, velký dík patří mé man-
želce, která se starala o výchovu dětí a vytvářela mně příznivé
podmínky pro mou učitelskou a veřejnou práci.

Do posledních chvil jsem si zachoval uhlířskou víru o možnosti
nápravy lidské společnosti, pro níž jsem celý život pracoval. 

V roce 1973 jsem založil obecní zpravodaj, který dosud
vychází.

Jaroslav EHL

STO LET PRO JAROSLAVA EHLA
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Probouzím se do krásného jarního dne,
je středa 12. dubna 1961. Mám po
odpolední směně na dole Jan Šverma v
Žacléři. Zapínám rádio a slyším tu senza-
ční zprávu TASSu. Legendární sovětský
hlasatel Levitan oznamuje světu, že dne
12.4.1961 v 9 hodin a sedm minut mos-
kevského času odstartovala na oběžnou
dráhu země z kosmodromu Bajkonur
kosmická lo� Vostok1 s J. A. Gagarinem
na palubě. Let trval 108 minut.

Během dvou hodin nazpíval Gustav Brom
píseň Dobrý
den majore
Gagar ine* ,
která se stala
okamžitě hi-
tem, a rádio ji
vysílalo něko-
likrát denně.
Společně s
k a m a r á d y ,
kteří máme odpolední směnu jdeme do
restaurace Hornický dům na ranní
polévku. V družné diskusi u dobrého piva
je najednou 13.15  hodin a nám jede
poslední autobus na šachtu. Po
převlečení do fáraček nastává v lampov-
ně problém. Vedoucí lampovny zjistí, že
kamarád J. D. jde nějak ze široka, a tak
jej nepustí fárat. My ostatní jsme prošli,
ale byla to krušná šichta.

Po triumfálním přijetí 14. 4. 1961 v Mos-
kvě byl Gagarin v následujících dnech
a měsících vítán po celém světě, od
Londýna až po Havanu. První zahraniční
cesta J. A. Gagarina byla do ČSSR a 28.
dubna Gagarina na Ruzyňském letišti
vítali tisíce lidí a další statisíce jej do-
provázely na cestě v otevřeném automo-
bilu na Pražský hrad. Přijetí to bylo oprav-
du vřelé a Praha něco takového ještě ne-
zažila. V otevřeném autě pak ještě projel
ulicemi Prahy do ČKD ve Vysočanech. Ne-
celé 4 roky (4. 10. 1959) po vypuštění Sput-
niku se potvrdil náskok SSSR ve vesmír-
ných závodech uprostřed studené války.
Gagarinův let byl políčkem do tváře USA.

V noci na 17. 4. 1961 se v Zátoce sviní
na Kubě vylodily jednotky agresora s cílem
svrhnout revoluční vládu na Kubě. Pod
přímým velením Fidela Castra byla
invaze po čtyřech dnech odražena. Byla
to velká ostuda pro presidenta J. F.
Kennedyho. Vedlo to k většímu sblížení
Kuby a SSSR.

Společně s dalšími čtyřmi svazáky jsme
za dobrou práci byli v červenci posláni
vlakem družby do Moskvy, Leningradu
a Kyjeva. Byla to první moje návštěva

SSSR. Po návratu domu odstartoval
6. 8.1961 Vostok 2 s Germanem Tito-
vem, který sedmnáckrát obletěl zemi
a pořídil snímky Země.

Po problémech v rozděleném Berlíně,
kde síla uprchlíků hrozila kolapsem, bylo
rozhodnuto 13. 8. 1961 postavit Berlín-
skou ze	, která oddělila Západní Berlín od
NDR. Ze	 byla dlouhá bezmála 165 km
a spustila se opravdová „železná opona“.
Svět byl na pokraji války, která 16. října1962
vyústila v „Karibskou krizi“. Po řadě jed-
nání mezi N. Chruščovem a Kennedym
padl návrh dohody. Slibte, že nenapad-
nete Kubu, a my z Kuby stáhneme naše
rakety a vy ještě stáhnete rakety na-
mířené na SSSR z Turecka. Válka byla
odvrácena.

Doba to nebyla lehká, ale my jsme byli
mladí, plní elánu a odhodlání budování so-
cialistické společnosti, společnosti, která
nám zaručovala lepší život.

Jaroslav ONDRÁČEK, 
Hrdina socialistické práce

POZNÁMKA
* Jaromír Hnilička hudba, Pavel Pácl text

a Gustav Brom nazpíval „Pozdrav astronautovi“,
jak skladbu nazvali, známou jako Dobrý
den...:

https://www.youtube.com/watch?v=eO1Xmhfr3vM)

Pionýrská skupina Mladost zve děti od
dokončené první třídy po mládež do 16 let
na tábor na základně

ve Slatině nad Zdobnicí, 
v lese u řeky. Při mnoha hrách poznají

další dobré kamarády a prožijí 17 dní
z léta plných dobrodružství. Naučí se být
nejen bez maminek a tatínků, ale také bez
zbytečného nahlížení do mobilů. Nebudou
na to mít ani čas.  

TERMÍN: 9.–27. července 
Cena: 4 500 Kč
Více informací a přihlášky na:
psmladost.pionyr.cz

HURÁ NA TÁBOR

PŘED ŠEDESÁTI ROKY

Jakou budoucnost? Budoucnost bez
hrdosti k českému národu, bez historie,
s poklonkováním vůči EU a USA, s pře-
vracením historických skutečností? Vlas-
tenectví je opomíjené. Vezměte si takové
banky, pojištovny také výrobní podniky  –
s „matkmi“ v zahraničí –, voda není naše
a vzduch dýcháme také „evropský“,
dopady tohoto nevlastnění jsou pak eko-
nomické – v nevýběru daní.

Senát je v současnosti pravicový, má jen
sociálnědemokratické zastoupení, zní od-
sud urážky prezidenta a povrchní pohled
na obyčejné lidi. Levice byla, je a bude
potřeba. Kdo jiný by se měl bít za pracu-
jící, za osamělé matky, za seniory, za
nemocné, na které se zakládají sbírky na
léky a operace? Levice je tu pro občany
naší vlasti. KSČM je záruka toho, že se
nebude na ně zapomínat v přijatých
zákonech.

Mám tu čest letos kandidovat do
Poslanecké sněmovny za KSČM.

Již 14 let tzv. sloužím lidu – v domově
pro seniory. Tato práce mě na začátku

nadchla tím, že mohu pomáhat starším
lidem v jejich posledních dnech, měsících,
nebo letech a v každodeních činnostech.
Všichni možná
jednou budeme
p o t ř e b o v a t
pomoc na konci
svého života.

Budu doufat, že
jednou, až neb-
udu moci, tak
tady bude nová
generace lidí,
kteří se rozhodnou pomáhat. Tady bych
chtěla poděkovat našim současným
poslancům za jejich podporu v navýšení
platů pracovníkům v sociálních službách. 

Jedině KSČM je strana, která myslí na
občany této země, a proto se vyplatí jít na
podzim k volbám a dát jí svůj hlas. Přeji
vám všem hodně sil a pevné zdraví do
dalších dní.

Marcela KOVÁČIKOVÁ,
kandidátka do voleb do PS

„Zachraň se, kdo můžeš...“
Vážení spoluobčané, pomalu se blíží volby do Parlamentu České republiky

a představují se nám seskupení, (politolog by řekl koalice, já tomu říkám „zachraň
se, kdo můžeš“), které neustále nabízejí tu nejlepší budoucnost pro občany ČR.



NÁCHODSKO

Dodatečně blapřejeme k březnovým 92.
narozeninám Luboši Benešovi z Červeného
Kostelce. Růžena Franková z Broumova oslavi-
la v březnu 85 let.. Václav Kábrt z Nového
Města nad Metují a Josef Resl z České Skalice
oslavili 75 let. * Dubnoví oslavenci: Vzácných 99
let se dožívá Anna Staňková z Nového Města n.
M. Devadesátky se dožívá Miroslav Martin
z Červeného Kostelce, 80 let se oslaví Jaroslav
Hladík z Nového Města n. M. V Náchodě se
dožívají Alena Ryšavá 75 let a Alexandra Jaro-
měřská 65 let. * OV KSČM Náchod a jejich ZO
jim přejí mnoho zdraví, štěstí a pohodu v dalších
letech.
TRUTNOVSKO

Jiřina Slavíková ze Žacléře oslaví 75 let.  Olga
Tryznová slaví osmdesátiny a Jiří Janata 85 let,
oba z Vrchlabí. Dagmar Schafránková ze
Žacléře slaví 80 let a Milan Vojtěch z Úpice má
sedmdesátiny. Osmdesátiny oslaví i dlouholetý
předseda OV Jaroslav Ondráček z Trutnova. *
Vše dobré a ještě lepší, včetně zdraví přeje OV
KSČM Trutnov.
KRÁLOVÉHRADECKO

Jiří Cejnar, ZO 87 HK, oslaví 65 let. Sedm-
desátku oslaví Milan Surmaj z Holohlav
a Milan Špás z Káranic, bývalý dlouholetý
předseda OV KSČM, člen ÚV a představenstva
a. s. Futura. Osmdesátníky se stanou: Eva
Vyletová ZO 75 HK, Vladimír Hendrych ZO 42
HK, Olga Kratochvílová ZO 54 HK, Jiří Kerner
ZO 36 HK a Jiří Martínek ZO 26 HK. Narozeniny
85. oslaví Vladislav Heřman ze ZO 75 HK. *
Všem blahopřeje OV KSČM Hradec Králové,
děkuje za práci a obětavost, posílá velkou dávku
zdraví a spokojenosti.
RYCHNOVSKO

Jaroslav Ehl ze Skuhrova n. Bělou se dožívá
stých narozenin.  Věra Šmídová z Dobrušky se
dožívá 95 let a Jiří Šimek z Čermné n. O. 96 let,
Věra Sýkorová z Rokytnice v O. h. a Jaroslava
Říhová z Rychnova n. Kn. devadesátin. Růžena
Hvězdová z Opočna oslaví 85 let. Růžena Ka-
puciánová oslaví 80 let, Stanislava Valentová
70 let a Evžen Matějka 65. narozeniny, všichni
z Týniště n. Orl. Jan Mervart z Dobrušky má 35
let a Jiří Briesel ze Zdobnice v O. h. to rozjede
na padesátinách. * Pěknou oslavu a pevné zdraví
v dalších letech přeje OV KSČM Rychnov n. Kn.
JIČÍNSKO
Ludmila Brendlová z Nové Paky se dožívá 95

let, Milan Janko z Jičína devadesátky. Jiřina
Kaprasová z Libáně si užije oslavu 85 let.
Oldřich Karlas z Vysokého Veselí a Jiří Plecháč
z Pecky slaví osmdesátku. * Přejeme jim hodně
zdraví a životního optimismu do dalších let.

Náš Pepa
Odešel komunista, herec, konferenciér,

recitátor i režisér a hlavně výborný kolega
a kamarád Josef Kindl 6.9.1944–5.3.2021.

Narodil se v předposledním roce druhé svě-
tové války. Mládí prožil ve svém rodném Ná-

chodě a již tehdy se začal
věnovat milovanému
ochotnickému divadlu. 

Jako herec amatérského
divadla začínal v úspěš-
ném divadelním „Souboru
mladých“ při Náchod-

ském kulturním středisku. Při svém působení
v Červeném Kostelci v letech 1975–1982, hrál
i režíroval s tamními ochotníky. Po rozsáhlé
rekonstrukci Městského divadla v Náchodě
v roce 1994, náchodští ochotníci k slavnostní-
mu znovuotevření, uvedli hru J. K. Tyla Tvr-
dohlavá žena a Pepa Kindl se výborně zahra-
nou rolí Zlatohlava, opět vrátil na náchodské
jeviště. Od této doby vytvořil na náchodském
jevišti mnoho rolí ve hrách našich i světových
autorů. Účinkoval v divadelních představeních
Sen noci svatojánské, Bárka bez rybáře,
Tartuffe, Emigrant, Dalskabáty hříšná ves, při
níž se na jeho úžasného Matese dodnes
vzpomíná. Naposledy v Náchodě účinkoval
v roce 2009 ve hře „Možná je na střeše kůň“.
Za své účinkování byl několikrát odměněn

profesionální porotou na krajských přehlíd-
kách Cenou za herecký výkon. 

Pro své herecké kvality byl zván k účinkování
i k hronovským ochotníkům, kde jeho posled-
ní rolí vůbec, byl popelář ve hře Pygmalion.
Kultuře se věnoval celý život. Byl vedoucím
Tepna klubu a Městského kulturního zařízení
v Červeném Kostelci. Následně pracoval na
ONV na odboru kultury.  

V letech 2002–2018 byl zastupitelem města
Náchoda a intenzivně pracoval v různých
komisích a výborech. Členem komunistické
strany se stal z přesvědčení a i v době kri-
zových let stál pevně na pozici neochvějného
propagátora socialistických myšlenek. Vyko-
nával celou řadu stranických funkcí v KSČ
a později v KSČM. Jako autor básní a krátkých
skečů nezapřel svoji vrozenou lásku k české-
mu jazyku. Byl také spolumajitelem pohřeb-
ního ústavu a vyhledávaným řečníkem na
poslední cestě každého člověka.

Ztratili jsme obětavého soudruha, kolegu
a kamaráda. 

Čest Tvé památce, Pepo!
OV KSČM v Náchodě

��� SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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ROZLOUČENÍ
V únoru jsme se rozloučili s Františkem

ŠLÉGREM (91 let), dlouholetým členem
strany (ZO KSČM č. 48) z Hradce Krá-
lové. Byl dlouholetým významným funkci-
onářem Sdružení pro ochranu nájemníků.

Čest jeho památce!

Marie Wagnerová
z hradecké Harmo-
nie se dožila v plné
svěžesti fyzické
i duševní pěkných
85 let. Členky LKŽ jí
s radostí pobla-
hopřály.

� LKŽ HK – zatím se nemůžeme sejít. Vše si
vynahradíme po odeznění virové nákazy.
V květnu se zúčastníme, podle možností (indi-
viduálně), prvomájových akcí a pietních aktů.

BLAHOPŘEJEME
Dne 1. dubna 2021 se dožil osmdesátin

Hrdina socialistické práce, horník JAROSLAV
ONDRÁČEK. Členem strany je od roku
1959. Prošel funkcemi od předsedy ZO,
přes OV, KV až do ÚV, v němž byl 26 let
členem. Ve funkci předsedy OV KSČM
v Trutnově pracoval osmnáct let. 
Děkujeme za odvedenou práci pro stranu

a do dalších let přejeme hlavně dobré
a pevné zdraví.                 

OV KSČM Trutnov

��� POZVÁNKY

JAROSLAV ONDRÁČEK starší je stále v akci...
Pomezní boudy 2017.

MILAN ŠPÁS oslaví sedmdesátiny. Jako před
pěti lety mu popřála Soňa Marková při okresní
konferenci, tak mu přejeme i letos, stálé zdraví,
optimismus a děkujeme za jeho aktivity.     Red.
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Pro 4 osoby: � 4 králičí předek � 300 g mrazené polévkové
směsi � menší cibule � 1 dl bílého vína � 0,5 dl kávové
smetany � lžička oleje � tymián � pepř � sůl. 

Naporcovaný králičí předek opláchněte osušte a prudce ze
všech stran opečte na oleji. Vyjměte a nechte na výpeku oresto-
vat nakrájenou cibuli. Jakmile začne zlátnout, přidejte neroz-
mrazenou zeleninu a opékejte. Na opečenou zeleninu urovnej-
te porce kuřete, osolte a okořeňte. Podlijte vínem a nechte
prudce povařit. Pak podlévejte vodou, dokud maso nezměkne.
Pak vyndejte králíka a zeleninu rozmixujte. Do omáčky přidejte
smetanu. Podávejte s haluškami, nebo knedlíkem. 

Králičí předek upravujeme obvykle na paprice, nebo jako
svíčkovou. Můj recept je díky zeleninové směsi zdravější
a pokud ho chcete ještě odlehčit, použijte místo smetany mléko.

Vařila Ta�ána LANKAŠOVÁ Králík na zelenině

Vrátit se tak o pár let zpátky a prožít
MDŽ, když nám bylo třeba třicet…
S trochou nadsázky, vzhledem k sou-
časné době, poj�me všechny zavzpo-
mínat třeba na 8. březen 1982. Zavřme
oči a přenesme se do té doby. Jsme
mladé, máme malé děti, chodíme do
práce, kde je vcelku dobrý kolektiv,
známe se všechny leta. 

Osmého března vstáváme jako vždy,
popoženeme děti do školy, běžíme do
práce, kde se s kolegy-
němi dohadujeme, zda
letos dostaneme odpo-
ledne od ROH opět čer-
vený karafiát a poukázku
do drogérie či utěrky.
Nebo že by závodní
výbor letos vymyslel
něco jiného? Dopoledne
sháníme někoho, kdo
nám doma odpoledne
pohlídá ratolesti, aby-
chom mohly zůstat
posedět déle. Nikdo
nemůže. Babi i manžel
„Franta“ jdou na MDŽ ke
svému zaměstnavateli.
Páni, to zas bude doma,
až dorazím, pohroma... 

Odpoledne se scházíme s holkama
v jídelně. V rohu místnosti poskakují děti
z MŠ. Houknu k vedlejšímu stolu na
Janu: „Jéžiši, ta vaše Zuzanka zas povy-
rostla...“ Přichází ředitel s předsedou
ROH. Chachacha, zase červené karafiá-
ty :-) Ředitel přibral – při proslovu k nám,
ženám, si drží knoflík u saka. Roznášejí
obložené chlebíčky se zákuskem a kávu.
Děti tancují a my u stolu se pochech-
táváme každoroční „originalitě“ MDŽ. Už
aby ve vedení ROH byla žena. Maruška
nabízí svůj chlebíček k dispozici, už

druhý týden ji bolí žlučník. Dáme si
skleničku vína, poklábosíme o dětech,
manželech, dáme taneček a ve své pod-
statě jsme všechny rády, že jsme dostaly
karafiát a ubrus, však on se někdy hodí. 

Přítomní muži se snaží být galantní,
veselí a zajímaví. Jsou čtyři odpoledne,
a tak se s holkama loučíme a mažeme
pro děti do školky, na nákup a dom, kde
nás čekají každodenní povinnosti.
Manžel doma ještě není, však je na

MDŽ… :-) Počítám s tím, že
dorazí déle. V osm hodin se
otevřou dveře a v nich roz-
jařený „Franta“ s povadlou
kytkou karafiátů, prý jejich
MDŽ bylo super. Vomáčková
od nich z ekonomického je
zas těhotná a babi Novotná
konečně půjde do důchodu.
Né, jíst nechce, měl chlebíčky,
a tak nějak mu to nesedlo. Prý
necháme i „manželské povin-
nosti“ na jindy, dnes už toho
bylo až až. 

Večer si mnohé z nás uvě-
domují, že oslava MDŽ je de
facto fajn, holky z práce jsou
fajn, manžel je fajn, děti jsou

fajn a vůbec ten život je taky fajn.
Uleháme s pocitem, že jsme mladé, krás-
né, schopné, veselé, milované a silné užít
si každodenní radosti a čelit každoden-
ním starostem. Usínáme s myšlenkou, co
že si zítra máme vzít na sebe do práce,
když jsme si dnes ušpinily halenku od
pařížské šlehačky... 

To byly pohodové časy. Konec snění
– zpátky nohama na zem. Píše se rok
2021!

Lenka FIALOVÁ, 
na kandidátce KSČM do PS

����Já: Začínám se 4N dietou. 
– Kamarádka: A to je jaká?
– Nenakoupíš – nemáš – nesežereš –  

neutratíš!
��·Maminko, mohl bych dneska jít
s kamarády ven? Jaroslave, je ti 32
let, Ty by ses hlavně neměl už
vracet!

VRÁTIT SE O PÁR LET ZPÁTKY

��� KRAJÁNKOVY ZDRAVÉ DOBROTY
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��� Smějeme se 
s Krajánkem
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Jedna velká šiška chleba,
nemůžete-li na nákup

Potřebujete: � 350 g žitné mouky � 350 g
mouky pšeničné hladké � 150 g pšeničné
polohrubé ��1 lžíce octa nebo 2 jablečného
� 1 lžíce soli � 1 lžíce drceného kmínu ��půl
litru vlažné vody � 2 sáčky droždí. 

Vše nasucho promícháme a pak přidá-
me vodu a prohněteme. Necháme 45
minut kynout a dvakrát mezitím promí-
cháme. Uděláme šišku nebo bochánky
a dáme na pomoučený plech a ještě
necháme 30 minut kynout. Pečeme
nejprve10–15 minut na 220 ˚C a pak 45
minut na 180.

Během pečení potíráme vodou!
DOBROU CHUŤ 

přeje Mirka LÁSKOVÁ

JE LIBO VÍCE HUMORU?
KAŽDÝ DEN V HALÓ

NOVINÁCH!

Objednávky elektronicky
http://www.halonoviny.cz/pages/predplatne
Objednávky na bezpl. lince: 800 300 302

www.halonoviny.cz




